
ي  أقساطمعلومات حول دفع 
 
ي الروضة ف

 
 Eidsvollمقعد ف

 قيمة القسط 

ي 
ي إحدى رياض األطفال ف 

ي حال كان لدى الطفل مقعد كامل ف 
.  Eidsvollيتم دفع مبلغ شهري ثابت ف 

قيم األقساط مطروحة عىل الصفحة الرئيسية لموقع البلدية، وال يتم دفعها قبل شهر تموز. مقعد  

ي روضة األطفال لمدة 
ي لدى الطفل الحق البقاء ف 

.  41كامل يعن   او أكثر
ً
 ساعة اسبوعيا

ي حال  
. كما يحدد المالك القسط يتم تحديد قيمة القسط من قبل المالك ف  ي

كان مقعد الطفل جزئ 

 خاص بالغذاء.  ال

 

 تحقيق اإلعتدال  

 أقساط منخفضة بناء عىل الدخل المادي  

تخفيض عىل اإلقساط بناء عىل طلب يتم تقديمه، حيث يصبح القسط لكل طفل الحصول عىل يمكن 

ي حال: 6كحد أقىص بما يعادل 
ل، ف   % من مجموع الدخل الكىلي ألفراد المث  

ي 6يعادل الحد األعىل لقسط الطفل الواحد أكثر من  -أ 
ل ف  % من مجموع الدخل الكىلي ألفراد المث  

ة، او   السنة األخثر

ي السنة الحالية مما يؤدي إىل ان انخفاض مجموع الدخل ا -ب 
ل ف  قسط الطفل لكىلي ألفراد المث  

ل. 6الواحد يعادل أكثر من   % من مجموع الدخل الكىلي ألفراد المث  

قد تكون من أسباب انخفاض الدخل األرسي: الوفاة، او اإلنفصال او فقدان الدخل المكتسب. يمكن 

 وثائق إىل البلدية حول لمقدم الطلب ان يقدم 
 
ا لما سبب انخفاض الدخل. ت

ً
جري البلدية تقييًما محدد

  إذا كان االنخفاض دائًما. 

 األخوة  خصم

ي و ٪ للطفل 30 بنسبةاألخوة  يتمثل خصم
يقصد  . للطفل الثالث واألطفال الباقيير   ٪50بنسبة  الثائ 

ي 
ي أكثر طفل يذهب إىل روضة األطفال، و  اي بالطفل الثائ 

ثالث أكثر طفل  الثالث: بالطفل يقصد ثائ 

ي يذهب فيها األشقاء إىل 
ي تلك الحاالت الن 

ا ف 
ً
يذهب إىل روضة األطفال. يتم إعطاء التخفيض أيض

ي 
 األشقاء الذين يعيشون مًعا بشكل دائم.  خصم. يشمل الEidsvollرياض أطفال مختلفة ف 

ي العنوان الذي تم تسجيلهم فيه 
ي سجل يعتثر األطفال مقيمير  دائمير  ف 

 السكان الحكومي ف 

. اآلباء  وال يشمل ذلك االخوة الغثر أشقاء  نصف أشقاء و اأشقاء كاملون  يمكن ان يكون األشقاء

ا 
ً
ي يحق لهم أيض

حيث يتم  خصم األخوةالحصول عىل واألمهات المسؤولون عن األطفال بالتبن 

ي الحكم. 
وط األخرى ف   استيفاء الشر

 

 



 

ي بناًء عىل عمر 
 خل عىل الد الطفل و وقت أساسي مجان 

منح اإلعفاء من مدفوعات الوالدين لمدة  ين  ي  ي األسبوع لجميع األطفال من عشر
ي  آب 1ساعة ف 

ف 

ي يبلغون فيها عامير  وحن  بداية المدرسة إذا ؛
 السنة التقويمية الن 

لمان ، أو     ي أقل من حد الدخل الذي حدده الثر
ي العام الماض 

 أ( كان إجماىلي دخل األرسة ف 

ي دخل األرسة هذا العام مما يجعل ذلك الدخل اإلجماىلي لألرسة أقل من     
ب( هناك انخفاض دائم ف 

لمان.   حد الدخل الذي حدده الثر

 

ي القواني   المختلفة 
 
 األسس المرتبطة ف

ي يتم منح خصم األخ
 وة بشكل تلقائ 

ي للبلدية.   عىل األقساطيمكن لألرسة التقدم بطلب للحصول عىل تخفيض 
ووقت أساسي مجائ 

رياض  الدراسية ل سنة الحن  نهاية  آب 1، يشي قرار البلدية من آب 1بالنسبة للطلبات المرسلة قبل 

كامل بعد تاري    خ تقديم ، فسيتم تطبيق القرار من أول شهر  آب 1األطفال. إذا تقدمت بطلب بعد 

 رياض األطفال. الدراسية لسنة ال نهاية الطلب وحن  

ون كاء المسجلون او المتعارسر المتعايشان هما شخصان . المتعايشون/ تتمثل األرسة إما باألزواج او الشر

وجير  يزيد عمرهما عن  ي عالقة شبيهة بالزواج لمدة  18غثر مث  
شهًرا عىل  12عاًما ويعيشان مًعا ف 

ا بدون أطفال   18من األشهر ال   األقل
ً
كون. إذا كان مقدم الطلب متعايش الماضية، أو لديهما أطفال مشث 

، فيجب عىل مقدم الطلب ذكر ذلك.  كير   مشث 

بشكل منفصل ويعيش الطفل بشكل دائم مع كال الوالدين، يتم  انالطفل يعيش اء أمور وليأإذا كان 

ي 
ي لها نفس عنوان سجل السكان مثل احتساب مدفوعات الوالدين عىل أساس الدخل ف 

 األرسة الن 

 الطفل. 

 إىل
ً
ائب الفصل بدخل األرسة  تمثلاللوائح، ي إستنادا ا لقانون الض 

ً
إجماىلي الدخل الشخىصي لألرسة وفق

 ، ي عشر
يبة. الثائ   ودخل رأس المال الخاضع للض 

 معالجة البلدية للطلبات  

 يتم إرسال الطلب إىل البلدية المسجل الطفل بأنه مقيم به حسب سجل السكان 

ي تحتاجها لمعالجة طلبات الحصول عىل 
تخفيض عىل  يجب أن تحصل البلدية عىل المعلومات الن 

. يجب أن تحصل البلدية من مقدم الطلب عىل اسم الطفل الذي  أقساط الروضة ي
ووقت أساسي مجائ 

ل  أقساطتخفيض يتم تقديم طلب  ي المث  
المسجل أن الطفل يقيم فيه حسب له وأسماء األشخاص ف 

 د.  3القسم من  الفقرة الثانية  ، راجع سجل السكان



يبة ، الشية حفظ دون اإلخالل بواجبيمكن للبلدية،  ي لض 
الحصول عىل أساس التحديد النهائ 

يبية لتوثيق دخل الممتلكات  ، راجع قانون إدارة والدخل لألرسة من السلطات الض  ي
األرسة للعام الماض 

ائب §   أ.  3. 3الض 

ا طوال الوقت الذي يكون فيه الطفل لديه 
ً
ي روضة األطفالإذا كان طلب التخفيض مطبق

ي  مقعد ف 
ف 

ي الفقرة األوىل واتخاذ قرارات جديدة  
البلدية، فيمكن للبلدية الحصول عىل المعلومات كما هو مذكور ف 

 طالما يذهب الطفل إىل الحضانة. ض األقساط( )تخفي  بشأن االعتدال

ائب ولم إ وة والدخل لألرسة من قبل سلطات الض  يبة الثر ي لض 
ذا تعذر تسليم أساس التحديد النهائ 

، فيجب عىل البلدية أن تطلب من مقدم  آب األول منتتمكن البلدية لهذا السبب من اتخاذ قرار قبل 

ي للسنة ينر
يبة لم يتم تعبئته   الطلب تقديم آخر اإلقرار الض  وأي رأس مال أو دخل شخىصي خاضع للض 

ا. 
ً
 مسبق

ي رياض األطفال غثر التابعة للبلدية، ستقوم البلدية بإعادة 
ا ف 
ً
ي يكون فيها لألطفال مكان

ي الحاالت الن 
ف 

 األموال

 قلة دخل صاحب الروضة نتيجة مخططات االعتدال. 

 الرعاية النهارية ذي الصلة الذي يبدأ الفواتثر الصحيحة. يتم إرسال نسخة من القرار إىل مركز 

 

ي قانون 
ا لألحكام الحالية ف 

ً
يتم إرسال أي استئناف ضد القرار إىل البلدية. ستتم معالجة الشكوى وفق

ي االعتبار من قبل مجلس الشكاوى بالبلدية. 
ي ال يتم أخذها ف 

 اإلدارة العامة. يتم معالجة الشكاوى الن 

 


